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Czekam na zaległą pracę od Kamila A., Dawida G., Piotra L., Jakuba O., Krystiana W., 

Dawida Z. Mój adres arkadiuszeksman@gmail.com  

Temat będzie realizowany na dwóch godzinach lekcyjnych 

Proszę zapisać temat w zeszycie. 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 384 – 387. 

Proszę zapisać punkty w zeszycie: 

 

1. Likwidacja Układu Warszawskiego. 

Przeczytaj: 

Polsce podobnie jak krajom Europy Środkowej wejście w struktury unijne umożliwiły zmiany 

związane z rozpadem radzieckiej strefy wpływów, a co się z tym wiąże – likwidacja Rady 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego. Na podstawie natomiast umowy 

podpisanej w Moskwie 22 maja 1992 roku (między Borysem Jelcynem a Lechem Wałęsą) 

doszło do wycofania wojsk radzieckich z Polski. 

 

2. Polska polityka zagraniczna po 1989 roku. 

Przeczytaj: 

Polska rozpoczęła przygotowania do procesu integracji gospodarczej i militarnej z Zachodem. 

Pierwszym etapem było uczestnictwo w NATO. Zakładano bowiem, że tylko to zagwarantuje 

Polsce bezpieczeństwo i utrzymanie niepodległego państwa. Na pewno pomocne w naszych 

staraniach były zabiegi Jana Nowaka - Jeziorańskiego (dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia 

Wolna Europa w latach 1951–1975) i Zbigniewa Brzezińskiego (doradcy do spraw 

bezpieczeństwa amerykańskiego prezydenta Jimmy’ego Cartera). 

Pierwsza wizyta przedstawiciela NATO (samego sekretarza generalnego Manfreda Wörnera) 

w Polsce odbyła się w marcu 1992 roku. Polsce dano wówczas przyzwolenie na podjęcie 

starań o włączenie do paktu północnoatlantyckiego. W kwietniu 1992 roku Polska – podobnie 

jak inne kraje Europy Środkowo - Wschodniej – była obecna na posiedzeniu Komitetu 

Wojskowego NATO. Kraj reprezentowali minister obrony i szef sztabu. Zanim jednak Polska 

weszła w struktury paktu, uczestniczyła w programie Partnerstwo dla Pokoju. Program został 

ogłoszony w styczniu 1994 roku i zakładał wspólne ćwiczenia wojskowe członków  

i oczekujących na przyjęcie, udział w operacjach pokojowych i humanitarnych oraz 

konsultacje dotyczące ewentualnego zagrożenia. W lutym 1994 roku podpisany został przez 

mailto:arkadiuszeksman@gmail.com


polskiego premiera dokument ramowy Partnerstwa dla Pokoju, a w maju akt już bezpośrednio 

dotyczący Polski. W lutym 1995 roku Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła akt 

pozwalający na rozszerzenie NATO o Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. 

Wejście do NATO wymagało przeprowadzenia wielu reform: Polska musiała m.in. ustanowić 

cywilną kontrolę nad armią. Pierwszy cywilny minister obrony narodowej został powołany  

w grudniu 1991 roku. Nie był to jednak koniec zmian. 

 

 

6 Dywizja Powietrznodesantowa 

 

3. Polska w NATO. 

Przeczytaj: 

Formalne przystąpienie Polski do NATO nastąpiło 12 marca 1999 roku. Wówczas to minister 

spraw zagranicznych Polski Bronisław Geremek przekazał sekretarzowi stanu USA 

Madeleine Albright akt przystąpienia. Ceremonia odbyła się w Independence. 

 



 
Szczyt NATO w Waszyngtonie (1999 r.). Po raz pierwszy wzięła w nim udział Polska. 

 

Polscy politycy tuż po odzyskaniu niepodległości w 1989 r. rozpoczęli starania o przyjęcie  

w struktury Paktu Północnoatlantyckiego. Udało się dziesięć lat później. W całej Polsce 

świętowano tę historyczną chwilę. 

 

Obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=FlNZoxW5rMk 

 

Po zapoznaniu się z tematem napisz w zeszycie, jakie korzyści otrzymała Polska po 

przystąpieniu do NATO. Proszę nie wysyłać mi pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=FlNZoxW5rMk

